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ZÁPIS  ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE   
HOLOUBKOV 

KONANÉHO   DNE  6.2.2006 
Přítomni:  p. Vild,  p. Hrůza,  pí. Mgr. Kořánová,  pí. Kratochvílová,  pí.Vildová, p. Dezort, p. 
Severa, p. Aubrecht, p. Černý 
Omluveni – pí. Behenská 
Nepřítomen: p. Vondrášek 
 
          Zasedání zahájil starosta p. Vild v 18,10 hod., který také řídil  další průběh jednání. Úvodem přivítal 
všech 12  přítomných  občanů. Dále  připomenul, že k 22.11.2005 rezignoval na mandát zastupitele p. 
Rejzek Jiří. Náhradníkem na nezávislé kandidátce byla  paní Ing. Jirsová, která se však odstěhovala z obce a 
tím jí mandát zanikl. Dalším náhradníkem na této kandidátce byla pí. Mudrová Bohdana, která se však 
vyjádřila, že se nezapojí do práce zastupitelstva. Dalším na kandidátce SNK  „ Za zájmy občanů“ je pan 
Aubrecht Rudolf, který souhlasí se zapojením do práce zastupitelstva a složil zákonem stanovený slib 
zastupitele. Po složení slibu se stal řádným členem zastupitelstva, čímž je opět zastupitelstvo kompletní 
v počtu 11 členů.    
 
          Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce, který předložil ke 
schválení: 
 
Program  : 

1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola usnesení 
3) Projednání inventarizace majetku obce k 31.12.2005 
4) Provozování vodohospodářského majetku obce 
5) Různé 
6) Diskuse 
7) Usnesení a závěr 

 
PRO /    PROTI /   ZDRŽ 
  9    /        0        /       0           
  
 
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

a) Do návrhové  komise byli navrženi : p. Hrůza, p. Severa, pí. . Kratochvílová  
 
 PRO  /  PROTI  /  ZDRŽ    
   6     /      0       /      3       
                                           
 

b) Ověřovateli  zápisu byli navrženi:  pí. Mgr. Kořánová a pí. Vildová   
 

PRO  /    PROTI  /   ZDRŽ   
   7    /        0        /      2 
 
 
2. Kontrola usnesení 
Kontrolu usnesení provedl p. Vild. Konstatoval, že usnesení z 12.12.2005 mělo celkem 8 bodů na vědomí, 
dále 12 schvalovacích bodů a 5 bodů ukládacích  směrem k starostovi a místostarostovi obce. Dále se 
zabýval rozborem plnění uložených bodů, kde konstatoval, že  byly splněny body č.1 až č.4, bod č. 5, který 
ukládal uzavřít smlouvu mezi Obcí Holoubkov a PO ZŠ a MŠ Holoubkov o poskytnutí finančních prostředků 
na výjimku  v počtu žáků na platy pedagogických pracovníků PO bude splněn následně neboť zde došlo 
k rozdílu ve finančních částkách mezi požadavkem PO na základě výpočtu a schválenými prostředky 
v rozpočtu obce na rok 2006. Na poslední pracovní poradě bylo toto řešeno, došlo k dohodě, že smlouva 
bude uzavřena v částce do 150 tis. Kč, což je obsaženo v rozpočtu obce.  V případě potřeby bude tento 
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problém řešen rozpočtovou změnou ve 2. pololetí 2006. Tím byly jednotlivé body v rámci kontroly usnesení 
vyčerpány a starosta doporučil vzít provedenou kontrolu na vědomí.  
 
3.Projednání inventarizace majetku obce k 31.12.2005 
Úvodní slovo k tomuto bodu programu provedla pí. Vildová, předsedkyně hlavní inventarizační 
komise, kde seznámila se závěrečnou zprávou. Mimo jiné konstatovala, že hodnota 
inventarizovaného HIM a DHIM k 31.12.2005 činí 141 621.968,- Kč. Dále hodnota vyřazovaného 
majetku na základě likvidačních protokolů činí 188 727,- Kč. Během inventarizace nebyly shledány 
žádné inventurní rozdíly ani nedostatky a proto ani nebyla stanovena nápravná opatření. 
V další části k této otázce vystoupil p. Vild, kde m.j. vysvětlil otázku poměrně značné hodnoty 
inventurně vedeného obecního majetku. Konstatoval, že hlavním problémem v této oblasti je fakt, 
že obec neprovádí odpisy a veškerý majetek je veden v původně pořizovací hodnotě. Znamená to, 
že tato čísla nemají přesnou vypovídající hodnotu o skutečném majetku obce, což doložil několika 
konkrétními případy. ¨Konstatoval dále, že inventura byla provedena na základě organizačního 
opatření schváleného na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2005 a v tomto smyslu byla i celá 
inventura provedena a závěrečná zpráva předložena, tak jak informovala pí. Vildová. Doporučil 
proto závěrečnou zprávu o inventarizaci schválit. Jednotlivé zprávy jsou přílohou hlavního zápisu. 
  
 
4. Provozování  vodohospodářského majetku obce 
Úvodní slovo provedl p. Vild. Navázal na částečné projednání tohoto problému již na posledním 
zasedání zastupitelstva tj. 12.12.2005. Rozebral zejména otázky kolem připravované nové smlouvy 
o provozování vodohospodářského majetku obce mezi Obcí Holoubkov a firmou REVOS 
Rokycany. Konstatoval, že tato smlouva včetně příloh byla rozebrána v komplexu na pracovních  
poradách zastupitelstva i dvoustranných jednání s firmou REVOS. Provedl výčet příloh smlouvy 
včetně obsahu těchto příloh a konstatoval, že na základě úkolů ze zastupitelstva tato smlouva byla 
již předběžně podepsána. Dále se zabýval otázkou cen vodného a stočného v Holoubkově na rok 
2006, kde mimo jiné konstatoval, že díky důsledným přístupům došlo ke snížení ceny vodného a 
stočného meziročně o 2,70 Kč / m3 v období, kdy se jinde zdražuje. Dále zdůraznil nutnost ustavení 
vodohospodářské komise, zabýval se jejími úkoly a postavením. Ustavení této komise vyplývá i 
z nové smlouvy a bude záležet na její práci, aby nastoupený trend v této oblasti byl minimálně 
zachován. Po té otevřel diskusi k tomuto bodu programu: 
p. Dezort – zdůraznil, že podobně jako vodohospodářský majetek se budou následně tak jako v roce 
2005 projednávat i otázky kolem správy a údržby bytů, rozvodu tepla a dalších souvislých 
problémů. Konstatoval, že problematika vodohospodářského majetku je velmi široká zejména 
s ohledem na investiční akce v této oblasti v minulém období a celá řada souvisejících problémů a 
nedodělků z těchto akcí, což má přímý negativní vliv a dopad na výslednost v této oblasti. Celá řada 
věcí se bude  muset ještě dopracovat a odstranit nedostatky, které se na akcích projevily a řeší se 
v podstatě dodnes. Zabýval se též přístupy jednotlivých dodavatelů k uplatňovaným reklamačním 
řízením, kde m.j. konstatoval, že obec musí investovat do vodohospodářského majetku další 
prostředky, což má přímý negativní dopad na další investiční činnost v obci. 
p. Celina – vznesl dotaz ke konkrétním cenám vodného a stočného. 
p. Vild – odpověděl na dotaz p. Celiny, kde mimo jiné uvedl konkrétní ceny v jednotlivých 
komoditách. 
 
5.  Různé 

a) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení, zhodnocení práce výboru 
v roce 2005 a plán práce na rok 2006 
Zprávu přednesl p. Dezort předseda kontrolního výboru. Mimo jiné se zde dále zabýval 
otázkami problematiky práce výboru i kontrolní činnosti jako celku. Konstatoval, že přístup 
k práci kontrolního výboru se změnil k lepšímu po  nástupu nového vedení obce. Provedl též 
rozbor výsledku prověrky včetně doporučených opatření  a zdůvodnil plán práce výboru na 
rok 2006. Zprávy jsou přílohou hlavního zápisu. 
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b) Návrh na schválení členů nového výboru pro školství, kulturu, mládež a sport. 
Pan Vild objasnil důvody  předložení  nového návrhu po odstoupení původního výboru jako 
celku k 30.9.2005. 
Předložil návrh, aby do funkce předsedkyně výboru byla zvolena členka zastupitelstva pí. 
Vildová Anna a dále členové výboru p. Sokol Josef, Eret Josef, Moutelík Miloš a Šnajdrová 
Jana. Připomínky k návrhu nebyly, proto požádal návrhovou komisi, aby zapracovala  
příslušný návrh do usnesení. 

c) Smlouva o zajištění požární ochrany pro obec Medový Újezd prostředky obce 
Holoubkov a SDH Holoubkov 
Smlouva byla předložena písemně podobně jako v roce 2005 a za shodných podmínek. 
Připomínky k tomuto nebyly. 

 
d) Žádost firmy OLBRICH CZ Holoubkov o vyjmutí firmy ze systému sběru 

komunálního odpadu obce 
Firma podala výše uvedenou žádost zřejmě s tím, aby ušetřila pravděpodobně na účet obce. 
Obec již takto na kapitolu odpadů doplácí ze svého rozpočtu. V roce 2006 je předpoklad, že 
to bude více jak 200 tis. Kč. Takto dotujeme občany, nehodláme však dotovat firmy i když 
podle nové vyhlášky je k tomu přímo nemůžeme nutit, nesouhlasíme však, aby odpad firmy 
byl míchán mezi odpad obce a toto nebylo hrazeno obcí na základě smlouvy. Na pracovní 
poradě k tomuto dalo zastupitelstvo  negativní stanovisko.  

 
e) Došlá faktura Dr. Foltýnová a spol. za údajné právní služby asi v roce 2005 

Tato problematika byla komplexně projednána na pracovní poradě, kde zastupitelstvo došlo 
k závěru předmětnou fakturu vrátit z důvodů uvedených v zápisu z pracovní porady ze dne 
16.1.2006.  

 
f) Žádost p Borečka o prominutí poplatků za popelné a psa pro Martina Kozáka na rok  
      2006 

            Návrh byl projednán v sociálně zdravotním výboru, který tuto žádost schválil s tím, aby  
            prostředky byly v rámci obce převedeny z prostředků v kapitole sociálně zdravotního  
            výboru.  
      g)   žádost Centra zdravotně postižených Rokycany o dotaci na činnost v roce 2006 
            Návrh byl také projednán v sociálně zdravotním výboru. Výbor doporučil ze své kapitoly  
            uvolnit za tímto účelem 500,- Kč a tyto poukázat na účet Centra.  
 

h) Smlouva na poskytnutí příspěvku na dofinancování nadnormativních výdajů školy –  
      výjimka z počtu žáků 
      Ve smyslu závěru z pracovní porady tuto smlouvu uzavřít  zatím pouze do výše částky  
      schválené v rozpočtu obce na rok 2006 tzn. do 150 tis. Kč.Dále bude případně řešeno  
      rozpočtovou změnou ve 2. pololetí 2006. 
      
ch)  Závěry z kontrolního dne řešení výměny čerpadel tlakové kanalizace z pátku  
      20.1.2006 

            Byl zde předložen návrh ze strany generálního dodavatele stavby a ostatních poddodavatelů,  
            aby se obec podílela částkou cca 60 tis. Kč na zabezpečení tohoto úkolu. Toto bylo  
            v komplexu projednáno na pracovní poradě s tím závěrem, že obec nesouhlasí s podílem na  
            této škodě, neboť tuto nezavinila a bylo by  to i v rozporu  se směrnicemi pro hospodaření  
            obcí. Bylo dohodnuto, že obec bude-li nutno uvolní pozastávku k doplatku faktury směrem  
            ke GD. Dále byl zastupitelům předložen dopis jednatele firmy INVEL k této záležitosti ze  
            dne 6.2.2006, což mnohé zastupitele rozhořčilo a utvrdilo je v přesvědčení nepodílet se  
            finančně na řešení tohoto problému. 
 
      i)   Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ na rok 2006        
           Vzhledem k tomu, že návrh byl předložen ze strany Po až po schválení rozpočtu obce a  
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           požadovaná částka je vyšší, než přepokládá rozpočet obce, bylo rozhodnuto tyto výdaje krýt  
        do výše schváleného rozpočtu obce v této kapitole tj. 1100 tis. Kč. Bude-li nutno bude tato  
        záležitost ve 2. pololetí řešena rozpočtovou změnou. Takto doporučil řešit tuto záležitost i  
        finanční výbor ve svém stanovisku k věci. 
 
    j)   Stanovisko k umístění dětí Husárových do 2. třídy ZŠ Holoubkov  
          Stanovisko bylo zpracováno na základě požadavku ředitelky ZŠ. Problematika byla  
          komplexně projednána na pracovní poradě s tím, že zastupitelstvo nesouhlasí s jejich  
          zařazením do naší školy, neboť dle názoru zastupitelů by tito měly chodit do některého typu  
         specielního školského zařízení, což naše škola není a nejsou zde proto i příslušné podmínky. 
 

k)   Návrh smlouvy mezi obcí Holoubkov a panem Smitkou Plzeň o činnosti pro  
       financování  investiční akce „ Rekonstrukce chodníků u silnice 605/II“  

          Bylo projednáno na pracovní poradě. Návrh smlouvy se jeví pro obec jako nevýhodný. V této  
          věci bude případně nutno dále jednat. Z předloženým návrhem však zastupitelstvo nesouhlasí. 
 
    l)   Doplnění pí. Celinové Naděždy jako členky finančního výboru zastupitelstva 
          Návrh byl předložen předsedou finančního výboru. Připomínky k němu nebyly.  
 
  m)  Výstraha HMÚ k silnému sněžení v následujících  dnech 
         Byla provedena informace dle došlého písemného materiálu v dnešních odpoledních  
         hodinách, která došla v rámci výstražného  systému. 
 

n) Žádost Města Zbiroh o pomoc při řešení situace občanů  Zbiroha dotčených požárem  
   bytové jednotky  dne 6.2.2006 
   Zastupitelstvo vzalo na vědomí  s tím, že zplnomocnilo starostu k případné koordinaci možné  
   potřebné pomoci ze strany obce Holoubkov. 

 
    o)  Návrh změny a doplnění OZV č. 3/2004 o provádění bytové politiky v obci Holoubkov 

    Návrh změny předložil bytový výbor bezprostředně před jednáním písemnou formou, nebyl  
    tedy projednán na pracovní poradě. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě zastupitelů na  
    obsahu tohoto doplňku OZV bylo rozhodnuto stáhnout tento z jednání, projednat na pracovní  
    poradě a po té předložit ke schválení 
   
 

6.   Diskuse 
pí. Smejkalová : 
Vznesla dotaz, zda máme k dispozici jmenný seznam nezaměstnaných v obci, případně jak jsou tito 
nezaměstnaní v obci zapojeni do obecně prospěšných prací. Dále proč jsou neobsazeny byty v čp. 
197.  
p. Vild : 

Odpověděl na dotazy pí. Smejkalové s tím,  že obec má přehled o počtech a procentu 
nezaměstnanosti v obci, ne však o konkrétních jménech. Měsíčně dostáváme z úřadu práce 
materiál jaký je vývoj v této oblasti avšak pouze v číslech a dále seznam volných pracovních 
míst v evidenci Úřadu práce v Rokycanech. Byty ve starých bytovkách nebyly zatím přiděleny 
z toho důvodu, že je nutno je napřed opravit, což je poměrně složitá záležitost s ohledem na 
nutnost řešení opravy ve starých bytovkách v komplexu s ohledem zejména na  koncepci 
vytápění a souvisejícím zateplením objektů, výměny oken apod.  
 

7. Usnesení a závěr 
Návrh na usnesení přednesl p. Hrůza. Po schválení usnesení provedl závěr zasedání p. Vild, 
poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání ukončil ve 20,40 hodin. 
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USNESENÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE  č. 1.   ZE  DNE  6.2.2006 
 

1. Bere na vědomí: 
 

1. Doplnění členů zastupitelstva obce o p. Rudolfa Aubrechta ke dni 6.2.2006   
2. Kontrolu plnění usnesení ZO č. 10 ze dne 12.12.2005 
3. Došlé dotace z KÚPK na rok 2006 na školství ve výši 157.868,- Kč a výkon státní správy 

21.976,- Kč 
4. Roční výkaz o Obecní knihovně Holoubkov za rok 2005 
5. Hodnocení práce kontrolního výboru za rok 2005 
 
 

2.  Schvaluje  
 

1. Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Holoubkov ke dni 31.12.2005 v 
celkové hodnotě HIM a DHIM ve výši 141 621 968,- Kč a vyřazovaného majetku dle 
vyřazovacích protokolů ve výši 188.727,- Kč. 

2. Smlouvu o provozování vodohospodářského majetku obce Holoubkov včetně příloh mezi 
REVOS Rokycany a Obcí Holoubkov s platností od 1.1.2006. 

3. Cenu vodného a stočného na rok 2006 v následující výši: - vodné 27,10 Kč/m3 
                                                                                           - stočné 16,50 Kč/m3 
                                                       -      redukované stočné – septiky  4,- Kč/m3 
 

4. Plán kontrolních akcí kontrolního výboru na rok 2006 dle předloženého materiálu. 
5. Do funkce předsedkyně školského a kulturního výboru pí. Vildovou Annu a za členy tohoto 

výboru: p. Sokola Josefa 
                    p. Ereta Josefa 
                    p. Moutelíka Miloše 
                    p. Šnajdrovou Janu 
6. Smlouvu o zajištění požární ochrany na rok 2006 mezi obcemi Holoubkov a Medový Újezd 
7. Stanovisko sociálně zdravotního výboru ve věci žádosti p. Borečka k poplatkům za Martina 

Kozáka na rok 2006 a ohledně příspěvku – dotaci na činnost ve výši 500,- Kč pro Centrum 
zdravotně postižených Rokycany. 

8. Stanovisko směrem k odboru školství MěÚ Rokycany ohledně plateb neinvestičních výdajů za 
holoubkovské žáky na rok 2006. 

9. Příspěvek na výjimku pro PO ZŠ a MŠ Holoubkov na dofinancování nadnormativních výdajů do 
částky schválené v rámci rozpočtu obce na rok 2006. 

10. Stanovisko k žádosti o umístění dětí Husárových do 2. třídy ZŠ Holoubkov dle přílohy. 
11. Stanovisko ze dne 26.1.2006 k vrácení faktury č. 069/2005 za údajné právní služby Dr.  
      Foltýnová Praha. 
12. Doplnění finančního výboru o členku pí. Celinovou Naděždu s účinností od 6.2.2006. 

 
 

3. Neschvaluje  
   

1. Žádost fa OLBRICH CZ Holoubkov o vynětí firmy ze systému sběru komunálního odpadu 
obce Holoubkov. 

2. Žádost pí. Krajčíkové, Cheznovice o příspěvek na vydání knihy „Podbrdské pohádky“. 
3. Podíl obce Holoubkov ve výši cca 60 tis. Kč na výměnu čerpadel tlakové kanalizace u ČS 1 a 

ČS 3 (Typ Presskan za Jung)  do doby, kdy případně EKOSYSTĚM jako GD stavby prokáže, 
že čerpadla PRESSKAN byly do jímek namontovány na žádost obce Holoubkov. Obec GD 
stavby EKOSYSTÉM Praha uvolní případně částku  319.168,- Kč jako pozastavený doplatek  
faktury č. 545/03  za provedené práce na akci kanalizace  pro krytí řešení této problematiky  a 
zajištění výměny čerpadel dle závěrů kontrolních dnů na akci Kanalizace Holoubkov. 

4. Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Holoubkov na rok 2006, který byl předložen  až po schválení 
rozpočtu obce s tím, že výdaje v 1. pololetí budou kryty do výše schváleného rozpočtu obce. 
V nutném případě bude situace v příslušných kapitolách rozpočtu obce řešena ve 2. pololetí 
2006 rozpočtovou změnou. 
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5. Návrh smlouvy mezi Obcí Holoubkov a p. Smitkou, Plzeň o činnosti pro financování investiční 
akce s tím, že ve věci bude dále jednáno. 

 
 
       4. Ukládá: 
  
          a)  starostovi obce : 
  

1. Podepsat schválené smlouvy a podniknout příslušné kroky k naplnění  bodů v tomto usnesení. 
     2.   Zajistit ustavení Vodohospodářské komise obce a návrh předložit ke schválení příštímu zasedání ZO. 
   
 
 
 
                                                                                                     ………………………    
                                                                                                                Vild Miroslav - starosta 
   
 
                                                                                       
Ověřovatelé zápisu:  pí. Mgr. Kořánová Dagmar : ……………………………    
                            
 
                                  pí.  Vildová Anna :  …………………………… 
 
 
Zapsala: Grimmová 
 


